
 
  

 

Oversigt over kommende sager 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 20. 

januar 2021: 

 Temadrøftelse om status på BUU-strategien 

 Temadrøftelse om skoleledelsesuddannelsen 

 Anvendelse af midler afsat i Finanslov 2020 til generelt løft 

af folkeskolen 

 Certificering i normkritisk pædagogik 

 Finansiering af ledelsesuddannelse for dagtilbudsledere i 

Københavns Kommune 

 Implementering af indsatser som følge af sagen om VVK C 

 Investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns 

Kommune 

 Tidlig opstart af ungdomsklub i Ørestad som en satellit af 

Vesterbro Ungdomsgård, herunder anvisning af 

finansieringsmuligheder 

 

 

Virtuelt KL's Børn & Unge Topmøde den 28. januar 2021 

 

 

Dialogmøde mellem HovedMED og Børne- og Ungdomsudvalget 

den 10. februar 2021 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 10. 

februar 2021: 

 Drøftelse af status vedr. pasningsgarantien 1 

 Anlægsregnskaber 

 Håndtering af decentrale COVID-19 udgifter 

 Investeringscases til OFS 20-21 

 Minimumsnormeringer - fordeling af midler fra 2022 og frem 

 Puljen om bedre fordeling i dagtilbud 
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Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar I den 24. februar 

2021 

 

 

Dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og forældre, 

elever og lærere om udskoling den 1. marts 2021 

 

 

Dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og 

Handicaprådet den 10. marts 2021 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 10. marts 

2021: 

 Faglighedsdrøftelse på skoleområdet 

 Temadrøftelse om varierende og understøttende undervisning 

(samt opfølgning på justering af folkeskolereformen) 

 1. behandling af budgetforslag 2022 

 Etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Bavnehøj Skole 

 Fastsættelse af måltal for søgningen til 

ungdomsuddannelserne i 2021 

 Overførselsanmodninger 2020-2021 

 Regnskab 2020 

 Resultater af styrket udskoling 

 Skoler på faglig handlingsplan 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 7. april 

2021: 

 2. behandling af budgetforslag 2022 

 Fastsættelse af maksimal klassekvotient i Sydhavn og Ørestad 

 Funktionsprogram for specialundervisning 

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets heldagsstudie- og inspirationstur 

den 9. april 2021 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 28. april 

2021: 

 Fortsættelse af indsatser til styrket udskoling 

 Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022/2023 

 

 

Konference om special- og inklusionsområdet den 5. maj 2021 
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Dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og 

Socialudvalget den 19. maj 2020 

 

 
Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 19. maj 

2021: 

 Drøftelse af status vedr. pasningsgarantien 2 

 1. regnskabsprognose 2021 

 Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2021 

 Evaluering af KUI - FÆLLESINDSTILLING BUF, BIF og 

SOF 

 Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet 

 Københavns Kommunes kontrolindsats 2020 – 

FÆLLESINDSTILLING 

 Status på indsatsen for bedre sagsbehandling i BUF 

 Trivselsundersøgelsen 2021 for ansatte i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 9. juni 

2021: 

 Behovsprognosen 2021 

 Det videre arbejde med investeringscasen "Investering i et 

godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune" 

 Gavlhus - 18+ tilbuddet i Tingbjerg 

 Status på styrket opfølgning på tilsyn i dagtilbud 1 

 

 

 


	Oversigt over kommende sager

